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  !های کریسمس بر شما مبارک باد شب
گویند هیچ کجا وطن نشود، ولی باید به خـود قبوالنـد کـه در           می

ن را در آن    والیتی که یک چهارم، یک سوم و یا شاید نیمی از عمرما           
ایم تا کی بایـد احـساس غریبـی و دوری از وطـن داشـت؟        گذرانده

دستکم کمی کوتاه بیاییم و از همین مکان یک مـیهن دوم بـسازیم،              
هرچند که نامادری هرگز جای مادر را پر نخواهد کـرد، امـا دور از               

گاهی هـم او را      عقل نیست که برای تسکین خودمان هم که شده، گه         
هدف از این مقدمه تبریک سال نـو دوم ماسـت در            . مامان صدا کنیم  

. میهن دوم ما یعنی آلمان یا اروپا یا هر جای دیگـری غیـر از ایـران                
 و یک بار    گذاریم را پشت سر می   میالدی   ٢٠٠٦روزهای پایانی سال    
  . کنیم کریسمس را تجربه میهای  دیگر آرامش شب

ر آلمـان   گروه پاسخگویان کانون مهندسین و متخصصین ایرانی د       
فرارسیدن عید کریسمس و سال نو میالدی را به شما هموندان عزیـز             

  . گوید کانون صمیمانه تبریک می
اول "را تحـت عنـوان      ای   مناسـبت ندیـدیم، مقالـه      جا بـی   در این 
چاپ   به ١٢ شماره   "گربه ایرانی "،که در مجله    "، بعد مسیح  کریسمس

  . برای بولتن این شماره انتخاب کنیمرسیده است، 
  

  اول کریسمس، بعد مسیح
ای که در این کشورها به  های ویژه ها در یکی از کشورهای غربی زندگی کرده باشید، حتما با بسیاری از مراسم و سنت اگر سال

ترین این  ترین و قدیمی یکی از پرپایه. های آن کاری شوند، آشنا هستید، ولی ضرورتا نه با تمامی ریزه صورتی جشن گرفته می
  .های کریسمس است  شب ا جشنه سنت

  
  های تاریخی کریسمس  ریشه
گراید، آتش  موقعیت خورشید، روزها رو به بلندی می خاطر تغییر های باستان پس از خاتمه شب یلدا، یعنی زمانی که به رومی
شمار  ها به کیشان آن هم  مثل پیروان عیسی که از–کردند و از افرادی که صاحب اعتقادات دیگری بودند  افروختند و شادی می می
ها بهره گرفت و همین  فاتیوس از آن سنت بونی. ها شریک و سهیم شوند کردند تا در این شادی و سرور با آن رفتند  دعوت می نمی

 سول –های باستانی روم  این ترتیب برای اولین بار کلیسای رُم بر مبنای جشن به. تاریخ را برای جشن تولد عیسی تعیین کرد
  نور "ها را با مسیح به عنوان  شد، فرمان جایگزینی خدایگان آفتاب رومی  دسامبر برگزار می٢٥ که در روز -یکتنوس و میترااینو
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ای برخوردار شد، برای بزرگداشت  جشن آفتاب با این تغییر ضمن حفظ فرم سنتی خود، از معنا و محتوای تازه. ، صادر کرد"عالم
  . عیسی مسیح: آفتابی تازه

کنستانتین .  صورت گرفت(٣٣٧–٢٨٥)های تقدس آفتاب رومیان در زمان قیصر کنستانتین اول  دغام اعتقادات مسیحیت در سنتا
به روزی مقدس برای ) روز آفتاب(در زمان او بود که یکشنبه . ویژه از نظرسیاسی عالقه خاصی داشت به یک چنین ادغامی به
  . حضرت مسیح  مبدل شد

یت به عنوان مذهب رسمی امپراطوری روم اعالم پس از آن که مسیح
. شد  ژانویه برگزار می٤های کریسمس در روز  شد، در ابتدا جشن

لئوی . این تغییر و تحوالت اما بدون تنش و به آرامی صورت نگرفت
کبیر در خطابه هفتم خود شدیدا ابراز نگرانی کرده که مسیحیان 

های زیادی هم  تالش. ندتمایل به تشریفاتی الحادی و کفرآمیز دار
های آفتاب که  صورت گرفت تا تولد عیسی همزمان با مراسم جشن

در این رابطه به نقل از . ای غیرمسیحی بود، تعیین نشود دارای ریشه
توان مسیح را با خورشید  گویند که چطور می کشیش آگوستینوس می

  . که او خود آفریننده خورشید است  طراز گرفت، در حالی هم
  
از . های به ارث برده از دوران باستان را ملغی نکرده و تنها پوششی مسیحی به آن داده است کدام از سنت ا به امروز کلیسای رم هیچت

 . ریشه گرفته است) Osterfest(، عید پاک مسیحی "اُستارا"و از مراسم ) کریسمس ("ناختن وای"، "ویهن ناتن"ایام 

تر به جشنی  رسد که مسیحیان قبل ازهرچیز بیش به نظر می.  تولد او در پرده ابهام باقی مانده استسال دقیق تولد عیسی هم مانند روز
 در -  یعنی روز عروج او - مناسبت ابراز شادی برای تولد عیسی توجه دارند، به زمانی با فاصله چند ماهه به عید پاک  سمبلیک به

  دسامبر تیره  و سرد که 
از این رو است که در تعیین زمان مراسم . شود تراحساس می و از هر زمان دیگری برای معتقدانش بیشنیاز به روشنایی و گرمای ا

  . لحاظ تاریخی مد نظر نبوده است کریسمس، تاریخ دقیق تولد او به
  

  کریسمس در دنیای امروز   
آیند و به یکدیگر و   گرد هم میبراساس این سنت اعضای خانواده. گردد های کریسمس به قرن هجدهم برمی صورت امروزی جشن

  . دهند به آشنایان و دوستان خود هدیه می
ترین دوران کسب و کار در  اند، و از این رو برای کسبه و صاحبان مشاغل آزاد از پررونق ایام کریسمس و سال نو مسیحی همزمان

 اند  یورو به این منظور خرج کرده٣٥٠توسط  به طور م٢٠٠٤ها در سال  ها، آلمانی پرسی بر اساس همه. شود طی سال محسوب می

های کریسمس کاهش یافته بود، مردم  کشورهای  که در آلمان میزان خرید شب در شرایطی). تر از سال قبل آن  درصد کم٣٨(
  از تر   درصد کم٥( یورو ١٢٨٨یک شهروند آمریکایی به طور متوسط . تر از خود مایه گذاشتند دیگر برای هدایای کریسمس بیش
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 ٧١٦، ایتالیایی )٢٠٠٣تر از   درصد بیش١٤( یورو ١٢٢٣، انگلیسی )٢٠٠٣تر از   درصد بیش١٩( یورو ١٢٧٠، ایرلندی )٢٠٠٣
تر از   درصد کم٢( یورو ٥٥١، فرانسوی )٢٠٠٣تر از   درصد کم١٤( یورو ٥٨٢، بلژیکی )٢٠٠٣تر از   درصد کم٢٠(یورو 
 . برای هدایای کریسمس خرج کرده است) ٢٠٠٣تر از   درصد کم٣٥( یورو ٣٨٦و هلندی ) ٢٠٠٣

  
  نیکوالوس و فرزند مسیح

مثل جنوب آلمان (نشین  که در مناطق کاتولیک در حالی
عمدتا فرزند مسیح برای شادی کودکان هدیه ) و اتریش

آورد، در اروپای امروز اما قبل از هرچیز این  می
آفرین  نیکوالوس مقدس است که نقش عموی شادی

یرا یک پدر  نیکوالوس فون می. عهده دارد دکان را بهکو
از او به عنوان سنگر . روحانی در قرن چهارم میالدی بود
در قرن بیستم سمبل . حمایتی کودکان تجلیل شده است

نیکوالوس با خورجینی به رنگ سرخ و سفید هر چه 
خالق این . تر در فرهنگ عمومی مردم جا افتاد بیش

 Haddon(عروف هادون سوندبلوم ساز م سمبل، کارتون

Sundblom ( برای کارخانه ١٩٣١بود که در سال 
کوکاکوال در چارچوب کار تبلیغاتی صورت امروزی 

قدر موفق بود که  این تبلیغ آن. نیکوالوس را خلق کرد
شود که کوکاکوال خالق صورت  مکررا به غلط ادعا می

  .  مدرن نیکوالوس بوده است
  

   
  

   در اینترنتگاهنامه و بولتن
از این طریـق    . های خبری در سایت کانون نموده است       روابط عمومی گروه پاسخگویان کانون اقدام به انتشار علنی گاهنامه و بولتن           

توانند در اختیـار کلیـه همونـدان و عالقمنـدان          های کانون جهت مطالعه و یا ضبط الکترونیکی می         تمامی مقاالت مندرج در گاهنامه    
  . یرندکانون قرار گ

  . به بخش انتشارات مراجعه نمایید) de.vini.www://http( سایت کانون درتوانید  برای این کار می
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  مطالعه نشست زمین در تهران
  

در ارتباط با ) Andreas Schenk(آقای مهندس آندریاز شِنک 
 پدیده نشست زمـین     بررسی عینی "کار مطالعاتی خود تحت عنوان      

ــری   ــا روش اینترفرومت ــزرگ ب ــران ب ــدوده ته -SAR(در مح

Interferometrie( "   ــل ــوامبر در مح ــشنبه دوم ن در روز پنج
دکتر هـارموت  . سخنرانی کرد به دعوت کانون    دانشگاه فنی برلین    

به تفسیر و تجزیه و تحلیل این ) Harmut Wesenfeld(وِزنفلد 
  . کار مطالعاتی پرداخت

باعث افزایش روزافزون های اخیر  ترده شهر تهران در سال  رشد گس 
های زیرزمینی در تامین آب مورد نیاز مناطق شهرنشین و           سهم آب 

 بـه   ١٩٩٤از  . کشاورزی در منطقه تهران و ورامـین شـده اسـت          
های زیرزمینی از میزان تولید و نوسازی        سو میزان مصرف آب    این
 سـطح   ٢٠٠٤ تا   ١٩٩٤ی  در فاصله زمان  . ها پیشی گرفته است    آن
متر کاهش    میلی ٨طور متوسط    های زیرزمینی در این منطقه به      آب

با توجه به مختصات خاص ژئولوژیکی شـهر تهـران،          . یافته است 
های زیرزمینی منجـر بـه نشـست زمـین           کاهش مستمر سطح آب   

ای اسـت کـه در شـهرهای بزرگـی ماننـد             خواهد شد، این پدیده   
بسته به میـزان و     .  قابل مشاهده است   سیتی و بانکوک نیز   مکزیکو

 فراسـاختاری و تخریـب       خـسارات  ایجـاد سرعت ایـن نشـست،      
  . دور از ذهن نیستها  ساختمان

کار در ارتباط با نشست زمین در تهران پرداخـت  این های علمی کار مطالعاتی خود به تشریح نتایج        آقای شِنک پس از معرفی روش     
  . های حاضرین پاسخ گفت و به پرسش

  .  دهند هایی از این مراسم را نشان می ها صحنه عکس
  

  های هوشمند در مدیریت حمل ونقل  کاربرد سامانه
شان ارتقای ایمنی و کارآیی در ترافیـک و   هدف) Intelligent Transportation Systems(های هوشمند حمل و نقل  سامانه

هـای   چـراغ . باشد انتقال اطالعات می  و  آوری، انبارش، پردازش،     عهای مدرن جم   آوری حمل و نقل از طریق به کارگیری ترکیبی فن        
هـای هـدایت جریـان ترافیـک،         های پارک خودروها، سامانه    های الکترونیکی اخذ عوارض، مدیریت محل      راهنمایی هوشمند، روش  

  وشمند و خودروی رسانی به کاربران، راه ه های مدرن اطالع های خودکار ثبت تخلفات، مدیریت ناوگان، سامانه سامانه
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آقـای دکتـر    . باشند های استفاده می   هایی از زمینه   هوشمند نمونه 
 در  ٢٠٠٦ اکتبـر    ٢٣اهللا رضوانی بـا ایـن عنـوان در روز            امان

بـه  به ایراد سـخنرانی     و به دعوت کانون     دانشگاه صنعتی برلین    
  .  پرداختندزبان فارسی 
التحصیل دانشگاه  رغاهللا رضوانی از هموندان کانون و فا دکتر امان

های  هـدایت     صنعتی برلین در رشته مهندسی هوافضا با گرایش       
. باشـند  چنین تکنیک ماهواره مـی     و هم  هوایی   ترافیکپرواز و   

های فنـی، عملیـاتی، مـدیریتی، حقـوقی و           تخصص ایشان جنبه  
مراقبـت پـرواز،    . گیرد اقتصادی حمل و نقل هوایی را در برمی       

 ریـزی و مـدیریت   یی، برنامـه هـای هواپیمـا   مدیریت شرکت

چنـین   فرودگاه، اقتصاد، سیاسـت و حقـوق هوانـوردی و هـم           
هـای تخصـصی و      مدیریت کیفیت در هوافضا از جملـه زمینـه        

هـای   زمینه اصلی تحقیقات ایشان سیستم    . باشند کاری ایشان می  
مدرن مدیریت ترافیک زمینی فرودگـاه بـوده، ایـشان در ایـن           

بیـق توانـایی و خـصوصیات       منظـور تط   چارچوب روشی را بـه    
های خاص هـر     های مدیریت ترافیک زمینی به نیازمندی      سیستم

در حـال حاضـر ایـشان در ایـران بـه            . اند فرودگاه ابداع نموده  
از . باشـند  فعالیت دانشگاهی و فعالیت در اقتصاد آزاد مشغول می 

موضوعات مدیریت ترافیک   ایشان مقاالت متعددی در ارتباط با       
  .اند منتشر گردیده... های هوشمند حمل و نقل، تجارت الکترونیکی و غیره ههوایی، سامان

   .دهند هایی از مراسم سخنرانی ایشان را نشان می ها صحنه عکس
  :تر به سایت اینترنتی زیر مراجعه کنید برای آشنایی و اطالعات بیش

php.fa-nemad-index/net.group-nemad.www://http  
  
  

  آلمانی -برگزاری یک شب فرهنگی ایرانی
تحت سرپرستی پروفسور کالوس هازه یک برنامه فرهنگی بـرای اعـضای            پرگامون  اسالمی  فرهنگ   در موزه    ٢٠٠٦هفتم سپتامبر   

. زه به صحبت در ارتباط با محتویات این موزه پرداختنـد          در این برنامه پروفسور ها    . ایرانی و آلمانی پروژه مگاسیتی ترتیب داده شد       
  . تعدادی از اعضای کانون با ثبت نام قبلی در این مراسم حضور داشتند
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در ایـن   . به رستوران رفتند  با یکدیگر   تر   در خاتمه برنامه اعضای ایرانی و آلمانی پروژه مگاسیتی برای صرف شام و آشنایی نزدیک              

های ساختمان و مسکن، خانم دکتر پرهیزکار و آقای پروفسور حیدری، که معرف حضور             کز ایرانی پژوهش  آیی مسئولین مر   گردهم
حـضور  مسئول آلمانی پروژه آقای پروفسور شِفِر به همراه همکاران ایشان در دفتر فنـی پـروژه                 نیز  و  باشند،   هموندان کانون ما می   

  . داشتند
  

  نمایشگاه هنریبرگزاری 
 های هنر ترین نمایشگاه عنوان یکی از بزرگ) iran.com - Iranische Kunst heute" (هنر امروز ایران –ایران دات کام "

شهر اصفهان تنها شهر ایرانی است که با . شود امروزی ایران است که در موزه هنرهای مدرن شهر فرای بورگ آلمان برگزار می
 های هنری که قرار است ارائه شوند در درجه اول این اساس برنامهبر. یکی از شهرهای آلمان پیوند فرهنگی برقرار کرده است

کننده ساکن  کلیه هنرمندان شرکت. نشانگر واقعیات اجتماعی، مرزهای تعیین شده و دنیاهای متناقض زندگی در ایران هستند
سرپرستی برنامه با موزه هنرهای . ارد ادامه د٢٠٠٧ آغاز شده و تا ژانویه ٢٠٠٦این مراسم از اکتبر . باشند اصفهان و یا تهران می

  :تر مراجعه کنید به برای اطالعات بیش. باشد مدرن فرای بورگ با همکاری اداره فرهنگ این شهر می
  

Kontakt: 
Städtische Museen Freiburg  
Museum für Neue Kunst  
Marienstraße 10 A  
79098 Freiburg  
Tel. 0761/20102581 
Iran.com – Iranische Kunst heute, 20.10.2006-28.01.2007 
http://www.stadtverwaltung.freiburg.de/servlet/PB/menu/1151974/index.html 
 

 
 
  

  مهندسی در تهران -های فنی نشر کتاب
موسسه خـدمات   "و متخصصین ایرانی در آلمان اطالع حاصل کرده است که یک موسسه انتشاراتی در تهران به نام                  کانون مهندسین   

های  های فنی، دانشگاهی و مهندسی، دست به انتشار کتاب         به مدیریت آقای زرویی در راستای چاپ و توزیع کتاب          "فرهنگی فدک 
  . ه استمهندسی زد-های علمی و فنی بسیار ارزشمندی در زمینه

های منتشره از سوی این موسسه انتشاراتی ضمیمه این شماره بولتن خبری و نیز آدرس تمـاس   برای اطالع عالقمندان، فهرست کتاب   
  :شود با آن در زیر قید می

  



Verein Iranischer Naturwissenschaftler und Ingenieure in der 
Bundesrepublik Deutschland e.V. 

 

 
٨ 

 
 
 

  موسسه خدمات فرهنگی فدک
  ١٢٦ پالک – بین لبافی نژاد و جمهوری – خیابان اردیبهشت –خیابان انقالب 

  66465831 – 66481096: تلفن
  66482221: فکس

  
گذاری قابل توجهی دست به چنین کار بزرگ علمـی           جای کمال مسرت است که آقای زرویی مدیر محترم موسسه مزبور با سرمایه            

  . نوبه خود از زحمات و فداکاری ایشان کمال قدردانی را دارد کانون مهندسین و متخصصین ایرانی در آلمان به. و فرهنگی زده است
  
 
 

  درخواست همکاری با بولتن خبری
هـای کـار و همکـاران کـانون           بولتن خبری ویژه اعضای کانون مهندسین و متخصصین ایرانی در آلمان، از همـه اعـضا و گـروه                  

 های علمی و تخصصی خود را از طریق ها و برنامه کند که با این بولتن خبری همکاری نمایند و اخبار مربوط به فعالیت درخواست می
  .  بازتاب در این بولتن ارسال دارند گروه پاسخگویان برای

 
 
 
  

  :ضمائم این شماره
  خدمات فرهنگی فدک های منتشره موسسه فهرست کتاب

  
  
  



 



 


